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Ansökan om bidrag för år 2018 Spelfri Uppsala  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  för år 2018 bevilja Spelfri Uppsala bidrag om 35 000 kronor.  
 
 
Sammanfattning 
Spelfri Uppsala söker bidrag om 350 000 kronor för år 2018.  
  
Förvaltningen bedömer att Spelfri Uppsala genom sin verksamhet tydligt kompletterar 
nämndens ordinarie verksamhet för personer med någon form av beroendeproblematik. 
Verksamheten är prioriterade i nämndens verksamhetsplan samt Mål och Budget.  
 
Ärendet 
Sedan 2015 ansvarar socialnämnden för bidrag till de sociala föreningar som tidigare 
sorterades under nämnden för hälsa, vård och omsorg. I juni 2017 beslutade nämnden om nya 
riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på remiss och svaren 
sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att varje 
organisation bedöms utifrån:  

 
• Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens 

egen verksamhet. 
• Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument.  
• Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten.  
• Förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens utveckling.  
• Organisationens konkreta arbete med integrations-mångfalds- jämlikhets- och 

jämställdhetsarbete.  
• Nydanande insatser.  
• Utrymme finns inom ekonomisk ram.  

 



 
Ekonomiska konsekvenser 
Inför år 2018 är det 15 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till sociala föreningar. 
Totalt omfattar ansökningarna för 2018 7339 744 kr. Budgeterat för bidrag till sociala 
föreningar år 2018 är 3 569 000 kr.  
 
 
 
 
Socialförvaltningen  
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
 



Sökande förening Beslut 2017 Ansökan 2018
FRISAM Uppsala 70 000 95 668

Uppsala stadsmission/Mikaelsgården 400 000 1 000 000
Uppsala stadsmission/Kvinnobyrån 190 000 885 500
Uppsala kvinnojour 1 200 000 1 300 000

Kamratföreningen Länken 10 000 81 000

RFSU Uppsala 390 416

Grottan/Föreningen hjälp till behövande 170 000 670 000

Brottsofferjouren 390 000 617 000
KRIS Uppland 40 000 729 000
RFSL Uppsala 50 000 152 880
BUFF Uppsala 0 220 000
Totalt 2 340 000 7 339 744

263 280

Frälsningsarméns sociala arbete i Uppsala 80 000

Spelfri Uppsala 30 000

Föräldraföreningen mot narkotika 250 000

Hopp Uppsala 30 000 

350 000

325 000

260 000



Förslag till beslut 2018 Budget 2018 Hur mycket kvar av budget
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g Ansökan bidra 

Ansökan avser 

El 1 år 13 3 år Ar i 350000 kr Ar 2 kr Ar 3 kr 

Bankgiro/plusgirokonto Föreningen ansöker om totalt 
350000 kr 

Telefon dagtid 
0733-149037 

E-postadress 
ekottoson@gmail.com  

Kontaktperson 
Kontaktperson 
Evva-Karin Ottoson 

Telefon Revisor 
ej tillsatt 

E-postadress 

Totalt 
7 

varav kvinnor 
4 

Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter) 
varav män 
3 

Telefon 
0733-149037 

Ordförande 
Ewa-Karin Ottoson 

E-postadress 
ekottoson@gmail.com  

Telefon E-postadress Sekreterare 
Samuel Flander 

Telefon Kassör 
ej tillsatt 

E-postadress 

varav annat 

Uppsala 
KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 

AN KOM 

2017 -08- 11 
UPPSALA KCYNIMUN 
SGÖAL4NN 
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Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2018 

Sökande förenin /or anisation 
Föreningens/organisationens namn 
Spelfri Uppsala 

Organisationsnummer 
802494-7866 

Besöksadress 
Märstagatan 4 
Eventuell do adress 

Postadress (om annan än besöksadress) 
Alice Tegnérs väg 3 

Postnummer och ort 
75649 Uppsala 

E-postadress till föreningen 
info@spelberoendecentrum.se  

Telefon 
070-1461030 

Webbadress 
Spelfri Uppsala på Facebook 
Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 
Totalt varav kvinnor varav män varav annat 
Se nedan 
Antal anställda föregående och innevarande år, samt tjänstgöringsgrad 
Totalt varav kvinnor varav män varav annat 
0 

Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten 
Totalt varav kvinnor varav män varav annat 
6 2 4 

Styrelsen och revisor 
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Bidrag för (typ av verksamhet) Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part 

Bidrag för (typ av verksamhet) Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan kommunal nämnd 

Beskriv eventuellt andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel landstinget, annan kommunal 
nämnd, projektbidrag etc.). 
Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan kommunal nämnd Bidrag för (typ av verksamhet) 

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part Bidrag för (typ av verksamhet) 
Sökt bidrag från allmäna arvsfonden för en 
annan verksamhet som kommer gå genom 
Spelfri Uppsala. Vi har sökt för uppstart av 
behandling av dataspelsberoende men ej 
mottagit svar om vi får bidrag eller ej. 



Beskriv den verksamhet för vilken organisationen söker verksamhetsbidrag för 
1. Rådgivningsverksamhet och joursamtal 
2. Temakvällar med föreläsare på våra öppna möten 
3. Fritidsaktiviteter 
4. Utbildningsverksamhet på skolor, företag och mässor 
5. Hyreskostnader och uppbyggnad av hemsida 

Rådgivningsverksamhet och joursamtal: 

Spelfri Uppsala får varje vecka flera samtal från spelare som vill ha hjälp och stöd för sina spelproblem. 
Även många anhöriga ringer eller kontaktar oss via e-post för att få hjälp då de mår mycket psykiskt dåligt. 
Spelfri Uppsala skulle bättre kunna hjälpa dessa om föreningen hade en person anställd på ca 10 timmar/ 
vecka som bokar möten med terapeuter samt ger information till de behövande. Vidare skulle denna person 
kunna ge första hjälpens joursamtal. 

Temakvällar med föreläsare på våra öppna möten: 

Spelfri Uppsala har regelbundet föreläsare som vi kommer till oss och föreläser om sin egen resa ut ur 
spelandet eller hur man hanterar stress och ångest med mera. Vi bjuder in alla som går på de öppna mötena 
och deras anhöriga samt annonserar dessa på vår Facebook-sida. I dagsläget har vår ekonomi varit så 
begränsad att vi inte kunnat ge dessa föreläsningar i den utsträckning som vi önskar. 

Fritidsaktiviteter: 

För att en person ska bli helt spelfri krävs att personen hittar nya aktiviteter att ägna sig åt. Då dessa 
individer inte har ekonomi för att kunna på egen hand ägna sig åt att finna nya aktiviteter så har vi satt ihop 
ett koncept där individerna ska kunna komma igång med fysisk träning, bygga nya sociala relationer med 
mera. Vi beräknar att en person kommer arbeta 5 timmar per vecka med detta. För ytterligare specifikation 
av vårt koncept vänligen se bifogad bilaga. 

Utbildningsverksamhet på skolor, företag och mässor: 

Vi vill sprida information till föräldrar och skolor samt företag om problemen med överdrivet spelande och 
vi vill väcka en opinion om det här ämnet. Vi vill finnas med på mässor såsom drogfokus mässan i Uppsala 
och Kulturnatten. Vi beräknar att en person kommer arbeta 5 timmar per vecka med även detta. 

Hyreskostnader och hemsida: 

Spelfri Uppsala hyr en lokal centralt i Uppsala. Vi söker nu bidrag från kommunen för att kunna få hjälp 
med denna lokalhyra och kunna fortsätta bedriva de öppna mötena för spelare och deras anhöriga. Vi söker 
även bidrag för att bygga en hemsida och på så vis kunna synas ännu bättre. Idag har vi endast en 
facebook-sida. 

Antal medlemmar (komplettering från ovan): Vi har ca 10-15 personer som kommer på våra öppna möten 
varje vecka. Det brukar vara olika individer varje gång men vi har en stomme som utgörs av 5 män och 2 
kvinnor som är där varje vecka. Utöver dessa fylls mötena på med nya individer varje gång. 
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Planerade kostnader för verksamheten under perioden 
Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med information om eventuella 
medfinansiärer. Ange typ av kostnad, (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader, telefon-
abonnemang, administration etc.) budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering 
från annan part. 

Typ av kostnad Budgeterad kostnad Varav sökta 
bidrag hos 
socialnämnden 

Varav eventuell 
finansiering från 
annan 

1 person på halvtid 156000 156000 0 

Föreläsare 6 ggr per år, 9000kr/st 54000 54000 0 

Hyreskostnad 51000 25000 25000 

Sociala aktiviteter 45000 45000 0 

Monterkostnad mässor 25000 25000 0 

Revisorskostnad 24000 24000 0 

Annonsering sociala medier 5000 5000 0 

Hemsida 15000 15000 0 

Summa: 375000 350000 25000 

Underskrift 
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag. 

Datum ersk n rift Ordförande Namnförtydligande (346,n 



SPELFRI 
UPPSALA 

Verksamhetsberättelse för Spelfri Uppsala år 2015 - 2017. 

Spelfri Uppsala bildades maj 2015 av en styrelse på 7 personer. Det var 
personer som genomgått behandling för sitt spelberoende och några 
anhöriga till spelare. Aktiviteterna började omedelbart med regelbundna 
öppna möten varje torsdag. 

Vi sökte medel från kommunen för vår verksamhet eftersom vi hade stora 
planer på att kunna nå ut i samhället och på så sätt få ett genomslag för vår 
verksamhet och kunna nå ut till fler personer med spelproblem för att få 
dem motiverade att ta emot hjälp. 

Våren 2016 fick vi bidrag på 25 000 kr från kommunen. Det första vi gjorde 
var att anlita en firma som fick skapa en hemsida, vilket blev gjort under 
våren. Denna hemsida blev dessvärre hackad under hösten 2016 och vi 
försöker nu se om det går att återskapa den via personen som gjorde 
hemsidan. En av styrelsens medlemmar började att skriva bloggar om 
spelandet. Vi satsade även på att annonsera via Facebook. Sidan fick en del 
följare vilket var glädjande för oss. 

Under våren 2016 startade vi också upp en ledarutbildning för de personer 
som skulle agera som mötesledare. Studieförbundet Bilda bidrog med 
kostnaden för detta så att hela styrelsen fick gå en ledarutbildning. Likaså 
fick alla styrelsemedlemmar utbildning i motiverande samtal. 
Hösten 2015 - våren 2016 anordnade också kamratföreningen en kurs för 
anhöriga helt gratis och studieförbundet Bilda bidrog med kostnader för 
materialet. 

Ytterligare en annan aktivitet som Spelfri Uppsala gjort var att trycka upp 
visitkort för våra öppna möten. Dessa visitkort har spridits till alla 
spelombud och restauranger som har Jack Vegas maskiner. Visitkorten 
sponsrades av ett tryckeri i Uppsala genom en av våra styrelsemedlemmars 
försorg. 



En annan av våra styrelsemedlemmar hade kontakt med en av Uppsalas 
främsta fotografer som bjöd på en helsidesannons i UNT om Spelfri 
Uppsala. Hösten 2016 ställde en person från våra öppna möten upp 
tillsammans med Uppsala Spelberoendecentrum på Drogfokus mässan. Det 
gav många tillfällen att berätta för politiker och beslutsfattare om vår 
verksamhet och om de öppna möten som vi håller. 

Spelfri Uppsala har också blivit marknadsförd på socionomdagarna och 
beroendedagarna i Stockholm hösten 2016. Vi har även givit information 
om vår verksamhet till socialnämndens ordförande och viceordförande. 
Spelfri Uppsala har hyrt lokal av Uppsala Spelberoendecentrum AB. Lokalen 
ligger på Märstagatan 4 vilket är mycket centralt och lätt för de flesta att 
hitta till. 

Under 2016 så bestämdes det att vi skulle ändra medlemsavgiften från 100 
kr till 50 kr för ett helår. Detta för att de flesta av våra medlemmar har så 
stora spelskulder som de måste betala av att vi vill göra det enkelt för dem 
att kunna vara med utan att det ska kosta en hel förmögenhet. 550 kr har 
kommit in i medlemsavgifter under året. 

Hösten 2016 så aviserade styrelsen om att de inte kunde sitta kvar längre 
på grund av arbete och flytt till annan ort med mera. Detta gjorde att 
arbetet med styrelsen och det som hade planerats har fått gå lite 
långsammare än tänkt. Arbetet med marknadsföring och annonsering har 
därför blivit lidande under hösten. Arbetet med att hitta nya personer som 
är spelfria och som kan arbeta ideellt påbörjades direkt. Det har inte funnits 
alls några planer på att minska vår verksamhet utan Spelfri Uppsala har 
kommit för att stanna. 

Våren 2017 mottog Spelfri Uppsala ett välkommet bidrag från Uppsala 
kommun på 30 000 kr. Bidraget är dock långt ifrån vad behovet är. Under 
våren har arbetet utökats med att starta upp en självhjälpsgrupp för 
dataspelare. Det finns nu ca 5 stycken som går på de öppna mötena och som 
får regelbundna samtal och 2 stycken som kunnat lämna sitt dataspelande 
och står nu till arbetsmarknadens förfogande. Arbetet med att stödja och 
hjälpa skolkuratorer har vi bedrivit efter de små resurser vi har men vi vill 
utöka detta arbete. 

De öppna möten som är föreningens stora verksamhet har fortsatt och varit 
välbesökta under hösten. Som mest har mötena haft 15 personer som 
kommit. Vid varje möte så har man enats om att hålla olika teman för 



kvällen. Dessa teman har varit mycket uppskattade och föreningens syfte 
och struktur har kunnat upprätthållas. 

Uppsala 2017-05-31 

Ewa-Karin Ottoson 
Ordförande 
Uppsala Spelberoendecentrums kamratförening Spelfri Uppsala. 
070 146 10 30 / 073 314 90 37 



Verksamhetsplan för år 2018 - Spelfri Uppsala 

Kamratföreningen Spelfri Uppsala ämnar under kommande år att utöka arbetet varpå vi 
nu söker medel för att kunna göra detta. Planeringen för följande aktiviteter är baserade 
på det behov som allt sedan vi startade föreningen år 2015 bara har ökat i omfång. 
Målgruppen är som tidigare unga vuxna och vuxna med spelproblem, från 18 år och 
uppåt. 
Personerna som vi vänder oss till är personer med Hazardspelssyndrom eller 
dataspelsberoende (som ännu inte blivit en vedertagen diagnos i Sverige men är känd 
utomlands och går under beteckningen "Internet gaming disorder"). 
Vi ansöker om medel från Uppsala kommun för följande områden: 

Rådgivning och joursamtal 

Allt fler individer kontaktar oss via telefon och mail. Det är anhöriga som mår mycket 
dåligt över sin närståendes spelproblem och har behov av att få rådgivning hur de ska 
kunna gå tillväga för att få hjälp. Vi får också samtal från spelare som är i akut behov av 
att få träffa någon som förstår vad det handlar om. Det blir allt fler krissamtal där 
personen ifråga är på väg att avsluta sitt liv. Kontakterna sker allt oftare på kvällstid och 
helger då det pågått ett intensivt spelande och individen har vaknat upp och ser sina 
förluster. 
Rådgivningssamtalen är till för att ge information och råd till hur man kan gå till väga för 
att få hjälp. Joursamtalen är till för att möta de som befinner sig i den djupaste krisen. 
Professionen på den person som vi tänker oss är en kurator eller samtalsterapeut. 
Vi ser att behovet ökar och räknar med att 10 timmar per vecka kommer att åtgå för 
detta ändamål. 

Fritidsaktiviteter 

För att en person ska kunna förbli spelfri så handlar det om att hitta nya alternativa 
aktiviteter som personen ska ägna sig åt istället för att spela. Det vi har kunnat 
konstatera är att de flesta både dataspelare och pengaspelare ofta har en alldeles för hög 
stressnivå när de kommer till oss. Man har under lång tid försummat både fysiska 
aktiviteter och även försummat att äta hälsosamt. Likaså har vi sett att sociala relationer 
har blivit mycket lidande. En spelare har prioriterat bort sina anhöriga och vänner och 
istället spelat. Vi vill komma igång med gruppträffar där vi lagar mat tillsammans och 
pratar kost och hälsa, likaså vill vi fördjupa vårt samarbete med gym-kedjan Actic så att 
även de som har dataspelsproblem får möjlighet att träna kostnadsfritt under den tid de 
deltar i vår verksamhet. 
Vi räknar med att 5 timmar per vecka kommer att åtgå för den person som ska leda 
dessa aktiviteter. 

Utbildningsverksamhet på skolor, företag och mässor 

Skolor har i allt större utsträckning börjat efterfråga föreläsningar för både lärare och 
föräldrar samt skolhälsovård. Vi har inte kunnat tillgodose behovet fullt ut på grund av 
brist på medel för detta. Likaså ser vi att företag kontaktar oss allt oftare för att deras 
anställda inte fungerar tillfredställande på arbetet på grund av spelproblemen. Chefer 
och företagshälsovård önskar att vi ska kunna ge mer information om spelproblemen. 



Vi vill också synas på mässor och liknande event där vi har möjlighet att hjälpa 
människor med information och rådgivning. 
Vi räknar med att 5 timmar per vecka kommer behövas för att möta behovet. 

Sammanlagt behöver vi medel för en halvtids tjänst vilket framkommer i ansökan. 

Spelfri Uppsala 
2017-05-31 

Ewa-Karin Ottoson 
Ordförande 



Koncept för fritidsaktiviteter 

Vi har skapat ett koncept med ett helhetstänk för individen för att dessa ska kunna bli 
helt spelfria och bibehålla sin spelfrihet. När individen lämnar sin drog - spelandet så 
blir denne av med ett problem vilket naturligtvis känns skönt men det uppstår ganska 
snabbt ett tomrum för individen då tiden denne lagt på att spela nu ska fyllas med något 
annat. Det är inte helt ovanligt att en pengaspelsmissbrukare som slutar spela om 
pengar istället faller in i ett annat missbruk, till exempel droger etc. om  inte detta 
tomrum fylls med något vettigt. Vår modell bygger på att skapa en social samvaro för 
individen där de får koppla samman med andra i som befinner sig i samma sits och där 
vi arbetar aktivt med den personliga utvecklingen för att skapa en ny spelfri och drogfri 
livsstil för individen. Vi vill att individen ska tränas sig i sociala relationer samt att 
kunna tala om sina svårigheter på ett naturligt sätt. Därför vill vi kunna utveckla detta 
genom regelbundna träffar med en gruppledare som bygger relationer till de som vill 
lämna sitt spelberoende. Vi vill också fylla på med nya aktiviteter som tex träning och en 
sund kosthållning. Vi vet att många missbrukare har blivit fria från både ångest och 
depression genom fysisk träning. Vi vill även ge kunskap om kost och hälsa och 
sambanden däremellan. 

Så konceptet är i 3 delar: 

1. Gruppaktivitet kring kost och hälsa 
Här har vi tänkt anordna regelbundna matlagningskvällar där vi lagar mat tillsammans 
och pratar om kost och hälsa. 

2. Gruppaktivitet med träning 
Här har vi inlett ett samarbete med gym-kedjan Actic vilket innebär att de som går hos 
oss i behandling får en hälsoprofil samt träna gratis under tiden de är med i vårt 
program. 

3. Gruppaktivitet öppna möten 
Vi har bedrivit öppna möten en kväll i veckan för pengaspelsberoende och 
dataspelsberoende personer samt deras anhöriga sedan 2013. Vi vill utveckla dessa 
genom att ta in bra föreläsare som kommer till oss och föreläser. Vi vill även kunna göra 
kulturella aktiviteter tillsammans för att stärka de sociala banden och öppna upp för nya 
intressen istället för spelandet. 



Mötresprotokoll för Uppsala Spelberoendecentrums kamratförening: 29/5-

2017 

Spelfri Uppsala 

1) Ordförande Ewa-Karin Ottoson hälsar välkomna och inleder mötet. 

2) Samuel Flander väljs till mötets sekreterare 

3) Per Lundström samt Lisa Nyström väljs till justerare. 

4) Ewa-Karin Ottoson meddelar vilka ur den tidigare styrelsen som skriftligen avsagt sig 

fortsatt styrelseuppdrag för kamratföreningen. 

5) Den nya styrelsen presenteras, se bilaga 1, inför höstens arbete. 

6) Ewa-Karin Ottoson redovisar i korthet kamratföreningens ekonomi avseende åren 

2015-2017 [pågående]. Detta kommer, efter att ha granskats av extern revisor, 

presenteras i sin helhet samt tillsamm2ns med verksamhetsberättelse i augusti. 

7) Kamratföreningen kommer att söka verksamhetsmedel och bidrag ur olika fonder 

och motsvarande. Ewa-Karin Ottoson berättar om det arbetet och hur det 

fortskrider. 

8) När frågan om kommande aktiviteter för föreningen kom på tal röstade mötet 

igenom att den nya styrelsen skall i samband med mötet i augusti få i uppdrag att 

sätta fokus och intensifiera arbetet rörande marknadsföring och andra aktiviteter. 

9 Övriga frågor:  

a. Frågan kring att få hemsidan funktionell. Lisa Nyström utses att vara 

behjälplig i kontakt med nuvarande webbhotell. Nader Rahimi Danesh har en 

kontakt som kan hjälpa till med att få igång hemsidan. Mötet ger bifall till att 

kontakten får hjälpa till. 

b. Fråga om medlemsavgift lades till dagordningen. Mötet beslutar om att låta 

avgiften vara 50:- per år och individ. En kostnad som det sedan tidigare varit. 

Den nya styrelsen ges i uppdrag att skriva in det i stadgarna som inte är 

uppdaterade, i stadgarna anges 100:- per år och individ. 

Nytt möte planeras till 29 augusti 2017: 17.00 

- - 
[Lisa Nyström] 
Justerare 

 

 

[Per Lundström] 
Justerare 
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[Ewa-Karin Ottoson] 
Mötesordförande 

[Samuel Flander] 
FotokopialMitessekreterare 
med originalet intygas: 
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Spelfri Uppsala, Uppsala SpelBeroendecentrums 
kamratförening. 

Styrelsemedlemmar 2017 

Ordförande: 
Ewa-karin Ottoson 
Alice tegners väg 3 
756 49 Uppsala 

Styrelsemedlemmar: 

Per Lundström 
Grindvägen 6 B 
761 62 Norrtälje 

073 314 90 37 

073-904 57 37 

Samuel Flander 
Norrtäljegatan 28 
753 27 Uppsala 073-089 55 44 

jennica Sjöblom 
Solstrålevägen 151 
743 35 Storvreta 070-738 24 38 

Lisa Nyström 
Hugingatan 8 
753 08 Uppsala 070-49783 85 



Nader Rahimi Danesh 
Grönstensvägen 8 
752 41 Uppsala 073-241 53 85 

Suppleant: 

Helene Ottoson 
Klarbärsgatan 6B 
754 52 Uppsala 073 316 00 64 



SPELBEROENDECENTRUMS KAMRATFÖRENING 

Stadgar 

Spelberoendecentrums kamratförening 
Salagatan 18 A 
753 33 Uppsala 

Föreningen bildades: 2015-04-08 

Stadgarna antogs den - 2015-04-08 

Föreningens uppgift och syfte 

Föreningen ska verka för att stödja personer med spelproblematik och deras 
närstående. Detta sker genom regelbundna öppna möten för intresserade. Föreningens 
uppgift är att motivera dem som är kvar i sitt spelmissbruk att söka hjälp. Föreningen 
ska driva ett aktivt motiverande arbete ute i samhället samt göra mötena kända för 
allmänheten. 
Föreningen ska bestå av personer som önskar teckna medlemskap i föreningen. 
Förutsättning för medlemskap är att individen stöder föreningens syfte och ändamål. 
Föreningen ska vara religiöst och politiskt obunden. 

Firmatecknare 

Två firmatecknare utses av föreningens styrelse. Firmatecknare får agera ensamt och 
eller gemensamt. Firmatecknare är adjungerad ledamot av styrelsen. 

Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är från 1 januari till 31 december. 

Tolkning och tvist 

Styrelsen har tolkningsföreträde vid tvister som kan uppkomma. 

Stadgeändring 

Föreningens stadgar kan ändras vid årsmöte eller extra årsmöte. Styrelsen kan föreslå 
ändring av stadgarna. För ändring av stadgarna ska majoritetsbeslut gälla. 

Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två årsmöten. För att upplösningen ska 
vara giltig krävs 2/3 majoritet. Föreningens eventuella ägodelar går in i 
spelberoendecentrums fond för hjälp till de mest utsatta. Föreningens handlingar 
förvaras i spelberoendecentrums arkiv. 



Medlemskap 

Alla som delar föreningens syfte kan bli medlemmar i föreningen. Föreningen är öppen 
för alla. Förtroendevald inom föreningen får inte vara aktiv spelmissbrukare eller 
avtjäna ett pågående straff. 
Medlem blir man genom att man betalar medlemsavgift till föreningen på 100 kr/år. 
Utträde ur föreningen kan man göra när man så önskar. 

Utesluten blir man om man utövar hot och våld mot föreningen eller på annat sätt 
skadar föreningens mål och syfte. Styrelsen beslutar om uteslutning. 

Överklagan om uteslutning kan endast göras skriftligt till styrelsen. Vid tvister och 
oklarheter kopplas jurist in. 

Årsmötet beslutar om medlemsavgiften. 

,---, Hedersmedlemskap förekommer inte i föreningen. 

Styrelsemöten och öppna möten 

Föreningens styrelse sammanträder vid två tillfällen per termin. 
Vid årsmötet fattas större och viktigare beslut som rör verksamheten. 
Alla medlemmar kan skriftligen lämna in förslag (motioner) till årsmötet. Dessa 
behandlas av styrelsen. 
Alla årsmöteshandlingar ska vara styrelsemedlemmarna tillhanda innan årsmötet. 
Årsmöte ska hållas varje år innan april månads utgång. Dagordningen för årsmötet ska 
sändas till styrelsen två veckor innan årsmötet. 

Till Föreningens öppna möten inbjuds medlemmar medlemmar och andra intresserade. 
Föreningens öppna möten hålls en gång per vecka. 

Rösträtt 

Ledamöter äger rösträtt vid styrelsemöte och årsmöte. Suppleanter äger rösträtt när de 
ersätter ordinarie ledamöter. 
Medlemmarna får inte vara under 18 år 
Rösträtten är personlig. 
Alla medlemmar som är närvarande äger yttranderätt på mötena. 

Beslutsordning 

Beslut som fattas av majoritet vid årsmöten och andra medlemsmöten äger giltighet. 

Revisor 
Föreningens ekonomi kontrolleras av revisor. Revisor är inte kopplad till styrelsen. 



Valberedningen 

Ledamot i styrelsen är tillsammans och ägare av spelberoendecentrum rekryterar nya 
medlemmar till styrelsen. 

Valberedningen ger information till ledamot senast 2 veckor före årsmöte. 

Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av 1 ordförande och 6 st ledamöter och 2 st suppleanter 
Ordförande till styrelsen utses vid varje årsmöte. 
Styrelsen kan adjungera expertperson i specifika frågor. 
Varje årsmöte ska protokollföras. 

Styrelsens arbete 

Föreningens uppgift i samhället är att: 

• stödja personer med spelproblematik och deras anhöriga 
• motivera spelmissbrukare att söka hjälp för sina problem 
• hålla regelbundna öppna möten 
• tillhandahålla uppsökande och kamratstödjande verksamhet 
• bistå med ekonomisk planering 
• medverka till att individens spelfrihet uppnås och bibehålls 

• Styrelsen ansvarar för att: 

• ekonomin ska skötas enligt gällande lagar och paragrafer för ideell förening 
• föreningens ekonomi inte är vinstdrivande 
• inkomna medel använts inom det område som är beslutat och fastställt för 

föreningens ändamål och syfte 
• revisor redovisar föreningens ekonomi kvartalsvis 

Styrelsen: 
• ska sammanträda varannan månad under vår- respektive höstterminen 
• är beslutsmässig när alla ledamöter är på plats eller suppleanter är inkallade 



Bokslut för år 2015-2016. 

Ekonomisk Redovisning för Spelfri Uppsala 

Tidsperiod 2015 
2016 
2017 

Konto för Spelberoendecentrums kamratförening" Spelfri Uppsala" öppnades 
Juni 2015. 

2015 
Inga transaktion kunde bokföras under 2015 på grund av att kamratföreningen 
inte hade några medel. 

2016 
Medlemsavgifter 550 kr 
1 mars 2016 bidrag från Uppsala kommun 25 000 kr 

Summa: 25 550 kr 

Utgifter under 2016 

Avgift för kontot - 691 kr 

Webbhotell - 363 kr 
Lokalhyra -11 429 kr 
Hemsida - 10 000 kr 

Summa: -22483 kr 

Kvar på kontot 3 068 kr 

juli t december 2016 inga transaktioner 

2017 

januari 3 068 kr 

februari 2017 
Bidrag från Uppsala kommun 30 000 kr 
Summa: 33 068 kr 



Utgifter: 
Banktjänster konto avgift - 1 713 kr 

Summa: 31.355 kr 

Mars 2017 
Inga transaktioner 

April 2017 
Inga transaktioner 

Summa: 

Maj månad 2017-05-23 31.355 kr 

Ewa-karin Ottoson 
Ordförande 
Spelfri Uppsala 
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